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Fil'JANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr JB /1973-

74 med anledning av landskapsstyrelsens 

meddelande till La:r:dsting et angå en de de 

riktlinjer landskaps styrelsen avser att 

beträff~Jde turismen följa i förvaltningen. 

Iicmdstinget ha:c inbeg2,rt finansutskottets utlåtande över ovan11ä:m:.1da 

meddelande. Utskottet, som hört regionplanechefen Stig Svahnström och 

utvecklingsplaneraren Yngve Mörn, får anföra följande. 

MåJ~~~~~1Q~~~~=== 
Landskapsstyrelsen har i sitt •meddelande till landstinget angående 

·c.c: ri1 ·:tl:i.njer lo.ndskaps styrelsen avsett att följa beträffande turis

men, 811gett en målsättning som i huvudsak omfattas av finansutskottet. 

"Texten i fråga om huvudmålsättningen kan sålunda formuleras på följan-

a. e sätt: 

-·Turismen bör utformas, dimensioneras och lokaliseras med tanke 

på att ge störste. samhällsnytta med ett minimum av olägenheter. 

Begreppen 'utformning' och 'dimensionering 1 i målsättningens text 

har utskottet närmast velat se som en frågo. om den kvalitativa res

pektive kvantitativa sidan av turismen. Avvägningar i dessa avseenden 

likBorn fr3.gor om lokaliseringen går ofta hand i hand. Skarpa gräns

dragningar IL-e llan dessa begrepp kan därför inte göras. Detta kommer 

särskilt till synes i fråga om gränshandeln och den regionala föro_el-· 

ningen. I lokaliseringshänseende är det närmast en avvägning mell~rn 

olika former av turism och dess lämplighet för ett visst område. 

Olägenheterna är svåra att uto.n mera djupgående undersökningar 

precisera. I dessa inryms effekter på såväl det sociala som kulturella 

området 9 lik:som frågan om befolkningens trivsel, naturvärden ?etc. 

])etta område borde kartläggas såsom ett komplement till undersökningen 

om turismens ekonomiska betyd el se. 

L811dslmpsstyrelsen h'lr vidare i särskilda avseenden preciserat 

målsättningen. Bl. e .. he,r landskaps styr els en angivit att året-om-turi s

men bör vidareutvecklas och säsongturismen förlängas så att särskilt 

skärgården och gle sbygdsornråden gagnas. Finansutskottet har ansett 

skäl att närmare beröra denna punkt i målsättningen. 

Enligt utskottets uppfattning kan turistverksamheten på lland. sägas 

bestå av närmast tre huvudtype:r, nämligen 9 

a) året-om-turism (helårstu:cism) 

b) säsongturism, S3D1t, såsom en särskild form därav, 

c) grä,ns hond el:n. 
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Helårsturismen har på Åland uppkommit såsom en följd av omfattande 

säsongturism och gränshandel. ])en är såtillvida outvecklad att någon 

säker grundval för dess fortsatta existens inte föreligger. ])et är 

därför skäl att försöka vidareutveckla denna form av turism som skul

le kunna ge bestående arbetsplatser med förhållandevis god lönenivå. 

Ur denna synpunkt är turismen att betrakta på samma sätt som andra 

näringsgrenar. Enligt utskottets uppfattning skulle en vidareu tveck

ling kunna ske in om denna sektor och bestående helårsturi sm skapas 

genom satsning på kongress- oeh kursverksemhet. F'ör dessa former av 

turism fordras en god marknadsföring, god organisation och välutbil

dad personal. I dagens läge vore det därför önskvärt att dessa sidor 

uppmärkscJ:J.mades, i än högre grad. Övriga möjligheter till vidareut

veckling av helårs turismen till en bestående näring bör givetvis m1-

dersökas och prövas. Utskottets uppfattning är dock att turismen icke 

borde baseras på enbart t. ex. casino- eller annan nöjesverksnmhet. 

Det oaktat kan det vara skäl att undersöka möjligheterna till begrän

sat t.ex. roulettspel 9 i den mån sådan kan vara ett lämpligt komple

ment ti 11 annan , ser i ös turism. 

Vid bedömningen av i vilken utsträckning helårsturismen skall 

utvecklas utöver nuvarande omfattning, borde, liksom vid samma be

dömning ifråga om andra näringar? föreligga tillräckligt underlags

materiel för framtida prognoser. I dag synes 12-get i flera p,vseenclE:'n 
- förhullcndeJ:l.11 

vara sådant att ytterligare ::Jtör:.;:oc s0:,tsningar inte- borde göras innecn 7 
tlo,gts. Utskottet anser det därför vara en särskilt angelägen 

sak att för långtidsplaneringen i dess helhet få fram tillförlitligt 

och tillräckligt underlagsmat erial. 

Säsongturismen i alltför stor omfattning medför vissa olägenheter 

såsom t.ex. viss oro på arbetsmarknaden och svårigheter att bemästra 

arbetskraftsfrågorna. Säsongturismen borde därför inriktas i hög grad 

till skä~gårdsområden där de i form av biinkomster kan ge marginella 

effekter för befolkningens utkomstmöjligheter utan att fordra alltför 

stora tilläggsresurser i fråga om arbetskraft. Det är därför~ enligt 

utskottet 9 viktigt att denna inriktning stödes i mån av behov. Sådana 

satsningi.r är även att betrakta som regionalpolitiska medel för bibe

hållande av en levande glesbygd. Dthyrnin(;sstugor bör även i lämplig 

form ses såsom ett betydande stöd för gårds bruket. Planeringen bör limd 

ske i samarbete med l811tbrukets organisationer. 

Gränshandeln är av naturliga orsaker orienterad till JYfariehamn och 

Eckerö. ])en är del vis av säsongkaraktär men stöder även i hög grad 

helårsturismen~ medger bättre kommunikationer etc. och är ur den syn

PUr.tkte:n en positiv företeelse för helårs turismen och det åländska nä

ringslivet. Eftersom gräns handeln bygger på en osäker grund bör upp-
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märksamhet fästas vid åtgärder som kan minska effekterna vid eventuell 

minskning av gränsh8lldeln. 

XXX X XXX 

Såsom ett allmänt konstaterande önskar utskottet framhålla att 

turismens målsättning och utvE2.ckling bör varn anpassad till den över

gripande målsättningen för den ekonomiska politiken i landskapet. 

Likaså bör varje utbyggnad av turismen sättas i relation till övrigt 

näringsliv. 

Finansutskottet ans er det självklart att, om turismens utbyggnad 

äventyrar samhällsbalansen eller är ett hot mot miljön, bör S2Illhälls

balansen och miljön prioriteras. Detta följer enligt utskottets mening 

redan av den för det åländska samhället fastslagna allmänna målsätt-

'Dingen som givetvis bör vara vägledande i konflikts:i tua tioner. 

När det gäller samhällsbalansen och bedömningen av om denna är även

tyrad upprepar utskottet sin tidigare uppfattning att ytterligare un-· 

derlagsmaterial i fråga om befolkningsstatistik borde föreligga för 

långsiktiga avgöranden om inriktningen av landskapets åtgärder. 

Meg~1 f~~=~~l~~~~~ge~g~=e~gg~~g~g:gg~= 

Landskapets resurser för åtgärder i avseende att fullfölja målsätt

ningen är av varierande slag. Tillsammans ger de en icke obetydlig 

möjlighet att inverka på utformningen av turismen. 

Finansiering . 

De av landskapet disponerade finansiella resurserna i form av 

direkta eller indirekta stöd till turismen är var för sig måhända 2v 

mindre betydelse, då den huvudsakliga kapitalinsatsen sker ur finans.ie-
skap srnyn dig 

ring skällor~ som icke disponeras av landskapet. Det oaktat har land=)'-

heter;J.a insatse:r ofta en avgörande betydelse på möjligheterna att 

igångsätta aktuella projekt. 

Direkta lån för turj_smen ges i form av landskaps lån med låg ränta 

i hrr\Tud sak för utbyggnad av självhushålls stugor. Av andra lån med 

direkt hänsyftning till turismen kan nämnas lån vilka utgivits till 

Mariehamns stad för utbyggnad av passagerarkajer och -terminal. 

Räntestöd i enlighet med utvecklingslagstiftningen har ofta en stor 

betydelse för lönsamheten under de första åren för ett turistprojekt. 

S@,rantiern_§ har största betydelsen för i synnerhet nyetablering av 

företag~ vilka ofta icke på annat sätt kan uppbringa tillräcklig 

Säkerhet för sina lån. Garantierna liksom också räntstöden har till 

en betydande del inriktats på turismen. 

!ktieteckning. I enlighet med de riktlinjer för landskapets aktieteck

ningar som hittills följts bör aktieteckning kunna ske inom ramen för 
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den allmänna målsättningen. Sådan aktie teckning har bl a. redan skett 

i Ab Nordcenter. Landskapets aktieteckningar bör i första hand ses 

som en form av ett kapital tillskott som vid lämpligt tillfälle och 

om möjlighet därtill ges 9 skall kunna avyttras. 

]idraE ur landskapsemedel som direkt eller indirekt gynnar turismen 

ges fört.ex. gästhamnar 9 badplatser och olika slag av trafik, etc. 

Hit hör även de bidrag som givits för information till Ålands tu

ristförening, marknadsföringsbidrag m.m. 

Utveckli:nganµrådesf'6:ndeE.._ Ab och Turismens utvecklingsfond ( sis tniiunc12 

/M~ra i'tidustrialiseringsfonden). Bland de större kreditgivarna utanför 

landskapet kan nämnas Utvecklingsområdesfonden och Turismens utveck

lingsfond. I fråga om Utvecklingsområdesfonden s insatser har landskaps

styrelsen genom avtalet med fonden helt i sin hand avgörandet beträf

fande fondens insatser på Åland 9 d. v. s; om de finansierade företagen 

i övrigt uppfyller förutsatta villkor. 

Genom s runarbete· med Industrialiserings fonden och de före tag sun-

d ersökningar som för fondens räkning utföres på Åland borde landskapet 

även här ha ett betydande inflytande på finansieringen. 

övriga. 

Dessutom föreligger inom andra områden möjligheter för landskapet 

att inverka på turismens inriktning. Sådana sektorer är bl. a. J?lane

ringen - såväl byggnads- som ekonomisk och fysisk planering - utb}lS

filE.g_9 rådgivningen och informatione!!_ 9 kommunikationerna 9 vilka alla 

berörts i landskapsstyrelsens meddelande. Ytterligare områden kunde 

nämnas. 

Å t~~~,g.~~= 
Av särskilt vikt för såväl bedöoning en. 0:11: .. utyf;lekli:ogen sou för 

sättningen och Cl ess förverkligande anser finansutskottet vara åtgärder 

inom följande om råd en. 

Statistik över befolkning och näringsliv. 

Finansutskottet liksom turistmålsättningskommitten har konstaterat 

bris ter i fråga om statistik över ;..f'folkning och näringsliv. Avsak

naden av dylika uppgifter omöjliggör en bedömning av nuläget och där

med även prognoser för .fram tiden. De önskade uppgifterna skulle vara 

nödvändiga inte bara för turistmålsättningen och turisnens förhållan

de till näringslivet i övrigt, utan även för helhetssynen på samhälls

utvecklingen. 

De nödvändigaste uppgifterna i sådan statistik skulle gälla särskilda 

befolkningsdata rörande bl .a. bosättningsorter~ arbetsplatser, flytt

ningsrörelser och språkförhållanden. Viktigt är att uppgifterna är 
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aktuella och kontinuerligt förnyas. För närvarande ges genom olika 

kanaler en mängd statistiska uppgifter från landskapet. En möjlighet 

vore att få en samlad statistik genom utnyttjande av dessa käll or 

i den mån dessa innehålle r önskat material. En annan möjlighet kunde 

vara att i samband med mantalsskrivning få fram erforderliga uppgifter. 

Åtgärder för att organisera och förverkliga en sådan statistikinsam

ling borde enligt utskottet omedelbart vidtagas. 

Marknads färingen. 

Mellan olika turisområden föreligger oftast en stark konkurrens. 

För att kunna förverkliga intentionerna om en helårsturism skulle 

fordras en välutvecklad nnrknadsföring. Det vore till uppenbar fördel 

om info:r:mation en om Åland kunde ske under ett enhetligt 'varumärke' 

,, som syftar till att göra landskapet känt som kongress- och ku:r;s or t. 

Landskapet borde därför försöka medverka till genomförandet av en 

s·tark för hela landskapet gemensam marknadsföring. 

Utbildning. 

En god utbildning är förutsättning för upprätthållande av tillräck

ligt hög servicestandard inom turis tbranschen. Kraven inom service

näringarna kommer successivt att öka. Man kan därvid också vänta en 

ökning av antalet arbetsplatser. Utbildningen bör även ses såsom ett 

positivt styrmedel i fråga om den å ländska arbetskraftens inriktning 

på denna sektor . Också med tanke på att många oskolade ungdomar idag 

arbetar inom turistbranschen borde uppmärksamhet fästas vid såväl 

grund- s oJ-; vidareut bildning inom yrket. Med utgångspunkt från Ålands 

hotell - och - ~restaurangskola och turistkurserna vid Ålands yrkesskola 

bör tillräcklig grundutbildning kunna ordnas för i första hand det 

åländska arbetskraftsbehovet. Utskottet finner skäl till att denna 

fråga klarlägges och nödvändiga åtgärder vidtages liksom att möjlig

hetern a till vidare utbildning inom eller utanför landskapet utredes. 

Med hänvisning till det ovansagda f å r utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte överbringa detta 

yttrande till landskaps styrelsen och i 

övrigt anteckna meddelandet till kännedom. 

Mariehanm ~ d en 

På , f"~~·vägnar: it 
Runar \I.fi l en~ -=:-, ,V j/Jih.,/} 

ordf ör ande / H rik Gruft~a"""f~s"""'s...,,..o"'"rt-" 
sekreterare. 

J Närvarande i utskottet: ordföranden Wilen, vic·eordföranden Elm er 
ans son samt ledamöterna Ma ttsson, Lundqvist och Fri berg. 


